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  אביזרי� וציוד .' א פרק
  

  שדה המשחק 1

  חק כולל את המגרש ואת השוליי�. עליו להיות מלבני וסימטרי.שדה המש

  מימדי� 1.1

מ' לפחות  3מ', המוק� ע"י שוליי� ברוחב של  X 9 18המגרש הוא מלב% שמידותיו  1.1.1
  בכל הצדדי�.

חלל המשחק הוא התחו� מעל לשדה המשחק אשר הינו חופשי מכל מכשול. חלל  1.1.2
  המשטח של שדה המשחק. מ' לפחות מעל 7המשחק צרי* להשתרע לגובה של 

  המשטח של שדה המשחק 1.2

המשטח של שדה המשחק חייב להיות שטוח, אופקי ואחיד. אסור שהמשטח  1.2.1
. אסור לקיי� משחקי� על משטחי� ותשל שחקני %יהווה סכנה כלשהי לפציעת

  מחוספסי� או חלקלקי�.

  צבע המשטח של שדה המשחק חייב להיות בהיר. 1.2.2

  קווי� על המגרש 1.3

ס"מ. ה� צריכי� להיות בעלי צבע בהיר ושונה מצבע  5כל הקווי� הינו רוחב� של  1.3.1
  המשטח ומצבע� של קווי� אחרי�.

  קווי התיחו� 1.3.2

שני קווי אור* ושני קווי רוחב מסמני� את המגרש. ג� קווי האור* וג� קווי 
  הרוחב נכללי� בתו* מימדי המגרש.

  קו האמצע 1.3.3

 x 9 9ות שוות שמידות כל אחת הציר של קו האמצע מחלק את המגרש לשתי חלק
  מ'. קו זה נמש* מתחת לרשת מקו אור* אחד למשנהו.

  קו ההתקפה 1.3.4

מ' מהציר של קו  3בכל חלקה, קו ההתקפה שקצהו האחורי מסומ% במרחק של 
  האמצע, מציי% את התחו� הקדמי.

  תחומי� על המגרש 1.4

  התחו� הקדמי 1.4.1

צע לבי% קצהו האחורי של התחו� הקדמי בכל חלקה מוגבל בי% הציר של קו האמ
  קו ההתקפה.

  התחו� הקדמי נחשב כנמש* מעבר לקווי האור* עד לקצה השוליי�.

  תחו� הפתיחה 1.4.2
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  מ' מאחורי כל אחד מקווי הרוחב. 9תחו� הפתיחה הוא איזור ברוחב של 

ס"מ כל אחד המסומני�  15באור* של (הוא תחו� בצדדי� ע"י שני קווי� קצרי� 
מאחורי קו הרוחב בהמש* לקווי האור*. שני הקווי� כלולי�  )ס"מ 20במרחק של 

  ברוחב של תחו� הפתיחה.

  לעומק, תחו� הפתיחה נמש* עד לקצה השוליי�.

  ותתחו� החלפת השחקני 1.4.3

מוגבל ע"י המשכיה� הדמיוניי� של שני קווי  ותתחו� ההחלפה של השחקני
  ההתקפה עד לשולח% הרש�.

  רו""ליב.ה ניותתחו� ההחלפה של שחק 1.4.4

"ליברו" הינו חלק מהשוליי� בצד ספסלי .ה ניותתחו� ההחלפה של שחק
  הקבוצות, המוגבל ע"י המשכיה� של קו ההתקפה וקו הרוחב.

  מידות החו� 1.5
  

  התאורה 1.6
  

  הרשת והעמודי� 2

  גובה הרשת 2.1

חלקה העליו% נמצא בגובה  , כאשרמתוחהו אנכית מעל לקו האמצעהרשת תלויה  2.1.1
  מ'. 2.24של 

שת נמדד באמצע המגרש. גובה הרשת מעל שני קווי האור* חייב להיות גובה הר 2.1.2
  ס"מ. 2.26 . זהה ולא גבוה ביותר מ

  מבנה הרשת 2.2

ס"מ מכל צד  50עד  25מ' (כולל  10עד  9.5מ' ובאור* של  1.0הרשת היא ברוחב של  2.2.1

 x 10 10של הסרטי� הצדדיי�) והיא עשויה לולאות שחורות מרובעות שמידותיה% 
  ס"מ.

ס"מ העשוי מבד לב%, מקופל משני  7חלקה העליו% ישנו סרט אופקי ברוחב של ב 2.2.2
צידי הרשת ותפור לכל אורכה. בכל אחד מקצות הסרט ישנו חור דרכו עובר חבל 
המותח את הסרט אל העמודי� על מנת להחזיק את השפה העליונה של הרשת 

  במצב מתוח.

אל העמודי� על מנת  בתו* הסרט ישנו כבל גמיש המיועד למתוח את הרשת 2.2.3
  להחזיק את שפתה העליונה במצב מתוח.

ס"מ, דומה לסרט העליו% דרכו  5בתחתית הרשת ישנו סרט אופקי נוס� ברוחב של  2.2.4
מושחל חבל. חבל זה מותח את הרשת אל העמודי� ומחזיק את חלקה התחתו% 

  במצב מתוח.

  סרטי� צדדיי� 2.3
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  � מעל כל אחד מקווי האור*.שני סרטי� לבני� מוצמדי� אנכית לרשת וממוקמי 2.3.1

  מ' כל אחד ונחשבי� כחלק מהרשת. 1ס"מ ובאור* של  5ה� ברוחב של  2.3.2

  אנטנות 2.4

מ"מ העשוי מפיברגלס  10מ' ובקוטר של  1.80אנטנה היא מוט גמיש באור* של  2.4.1
  (סיבי זכוכית) או חומר דומה.

דדי� כל אנטנה מותקנת בקצה החיצוני של כל סרט צדדי. האנטנות ממוקמות בצ 2.4.2
  מנוגדי� של הרשת.

הס"מ העליוני� של כל אנטנה בולטי� מעל הרשת ומסומני� ע"י רצועות של  80 2.4.3
 ס"מ צבועות בצבעי� מנוגדי�, רצוי אדו� ולב%. 10

  האנטנות נחשבות כחלק מהרשת ותוחמות בצדדי� את תחו� המעבר. 2.4.4

  העמודי� 2.5

מעבר לכל קו  מ' 1עד  0.5העמודי� התומכי� את הרשת ממוקמי� במרחק של  2.5.1
  מ' ורצוי שיהיו ניתני� לכיוו%. 2.55אור*. ה� בגובה של 

העמודי� הינ� עגולי� וחלקי� ומחוברי� אל הרצפה ללא כבלי�. יש להימנע מכל  2.5.2
  התק% מסוכ% או מפריע.

  הכדורי� 3

  מאפייני� 3.1

הכדור צרי* להיות עגול ("כדורי"), עשוי מעטה עור או עור סינתטי גמיש ובתוכו  3.1.1
  ת מגומי או חומר דומה.פנימי

  צבעו יכול להיות אחיד ובהיר, או שילוב של צבעי�. 3.1.2

  גר�. 280לבי%  260ס"מ ומשקלו בי%  67לבי%  65היקפו צרי* להיות ביו  3.1.3

  

  אחידות הכדורי� 3.2

כל הכדורי� בה� משתמשי� במשחק מסוי� חייבי� להיות בעלי מאפייני� זהי� 
  בע, וכד'.בכל הקשור להיק�, משקל, לח+, דג�, צ
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  �משתתפיה . ' ב פרק
  

  הקבוצות 4

  הרכב של קבוצה 4.1

ומלווה אחד (עוזר  מאמ% אחד ותשחקני 14לכלול לכל היותר קבוצה יכולה  4.1.1
  ).או בעל תפקיד אחר בקבוצה המאמ%

 כהא צרייראש הקבוצה וה ההינ”, ליברו”. ה נית, א* לא שחקותהשחקני תאח 4.1.2
  בגיליו% השיפוט. נתלהיות מסומ

הרשמי של ליגת מאמאנט בישראל  הקבוצה יירשמו בגיליו% השיפוטכל משתתפי  4.1.3
. שחקנית תוכל להירש� אשר יעודכ% מעת לעת על ידי הועדה המקצועית הארצית

  רק ע� הצגת כרטיס השחק% אשר הונפק ע"י מנהלת הליגה.

להיכנס למגרש ולהשתת�  ותבגיליו% השיפוט רשאי ותהרשומ ותרק השחקני 4.1.4
מ% וראש הקבוצה חתמו על גיליו% השיפוט, לא נית% יותר במשחק. מהרגע שהמא

  בו. ותהרשומ ותשחקניהלהחלי� את 

תוכל בטופס המשחק לא ורשומה לשעת תחילת המשחק  המאחרת שחקנית 4.1.5
הבאה להשתת� במערכה  תוכל השחקנית. היא איחרהבמערכה אליה  להשתת� 

  ה חוקית.בטופס בוצע בצור השחקניתלאחר אישור השופט שרישו�  וזאת

שחקניות תוכרז כבלתי שלמה והמשחק לא יקוי�.  6 . קבוצה המונה פחות מ 4.1.6
  הקבוצה תחויב בהפסד טכני.

שחקניות, אחת השחקניות (א* לא ראש הקבוצה)  7במידה והקבוצה מונה לפחות  4.1.7
  "ליברו", וזאת למש* המשחק כולו.. יכולה להתמנות כשחקנית ה

ות, שתי שחקניות (א* לא ראש הקבוצה) שחקני 8במידה והקבוצה מונה לפחות  4.1.8
  "ליברו", וזאת למש* המשחק כולו.. יכולות להתמנות כשחקניות ה

  מיקו� של קבוצה 4.2

במהל* המשחק, השחקניות אשר אינ% על המגרש (המחליפות) והמלווה ישבו על  4.2.1
  ספסל קבוצת% או יעמדו מאחרי הספסל.

  � כמפורט להל%:להתחמ� ללא כדורי ותרשאי ותמשחק %שאינ ותהשחקני 4.2.2

  ;מאחורי ספסל קבוצת%בזמ% המשחק:  4.2.2.1

  .קו הרוחבבעת פסקי זמ%: בשוליי� שמאחורי  4.2.2.2

להתחמ� ע� כדורי� בשטח  ותרשאי ותשבי% המערכות, השחקני סקותבהפ 4.2.3
  .של חלקת% השוליי�

  הציוד 4.3

  , גרביי� ונעלי ספורט.מכנסכולל חולצה,  ניתהציוד של שחק
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.ה ותלהיות אחידי� ובצבע זהה (למעט של שחקניהמכנסיי� חייבי� ו החולצות 4.3.1
  עבור הקבוצה כולה.”) ליברו”

  חולצת המשחק חייבת להיות שלמה וללא קרעי�.  4.3.1.1

הנעליי� צריכות להיות קלות וגמישות ע� סוליות אשר לא משאירות סימני מגומי  4.3.2
  או מחומר מורכב וללא עקבי�.

  .חייבות להיות ממוספרות ותחולצות השחקני 4.3.3

. הצבע והבוהק של החולצה במרכז גבבחזית החולצה ור חייב להיות המספ 4.3.3.1
  המספרי� צריכי� להיות מנוגדי� לצבע ולבוהק של החולצות.

ס"מ לפחות  20ס"מ לפחות על החזה ובגובה של  15המספר חייב להיות בגובה של  4.3.3.2
  ס"מ. 2על הגב. רוחב הסרט ממנו עשויות הספרות צרי* להיות לפחות 

פס (מדבקה) שימוק� בחזית החולצה ל ראש הקבוצה חייב להיות ש העל חולצת 4.3.3.3
  מתחת למספר.

"ליברו") ו/או .ה ות(פרט לשחקני ותאסור ללבוש מדי� בצבע שונה משאר השחקני 4.3.4
  ללא מספרי� כנדרש.

  שינוי בציוד 4.4

  :ותאו למספר שחקני תאח ניתהשופט הראשי רשאי להתיר לשחק

 ,ותלשחק יחפ 4.4.1

תלבושות רטובות או שניזוקו,  ניתאו לאחר החלפת שחק� בי% המערכות להחלי 4.4.2
  בתנאי שלתלבושות החדשות יש צבע, דג� ומספר זהי�,

לשחק בבגדי אימו% (טרנינגי�) במזג אויר קר, בתנאי שה� בצבע ודג� אחיד לכל  4.4.3

  .4.3.3"ליברו") וממוספרי� בהתא� לחוק - ה ותהקבוצה (פרט לשחקני

  חפצי� אסורי� 4.5

או (שעו%, שרשרת, עגילי� וכד') גרו� לפציעה ל חפ+ העלול לאסור להשתמש בכ 4.5.1
  יתרו% מלאכותי. ניתיכול להעניק לשחק

  .%להרכיב משקפיי� או עדשות מגע על אחריות ותיכול ותשחקני 4.5.2

  הנהלת הקבוצה 5

  ה% ראש הקבוצה וה% המאמ% אחראי� להתנהגות ולמשמעת של חברי קבוצת�.

  לשמש כראש הקבוצה. ותיכול %"ליברו" אינ.ה ותשחקני

  ראש הקבוצה 5.1

 האת קבוצת תעל גיליו% השיפוט ומייצג מתלפני המשחק, ראש הקבוצה חות 5.1.1
  בהגרלה.
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כראש הקבוצה בפועל.  תעל המגרש, ראש הקבוצה משמש הבזמ% המשחק ובהיות 5.1.2
על המגרש, על המאמ% או על ראש הקבוצה למנות  הכאשר ראש הקבוצה אינ

"ליברו", לשמש כראש הקבוצה . ה ניתלא את שחק על המגרש, א* תאחר ניתשחק
 הא בעצמיעד אשר ה המשי* לשאת באחריותתבפועל. ראש הקבוצה בפועל 

  חזור למגרש, או המערכה תסתיי�.תוחל�, או ראש הקבוצה ת

לפנות אל  תכאשר הכדור "מחו+ למשחק", רק ראש הקבוצה בפועל רשאי
  השופטי�:

או  %ש של החוקי� וג� להפנות את בקשותיהבקשר ליישו� או פירו הבהרהלבקש  5.1.2.1
של השופט הראשי אינו מניח את לקבוצה. א� ההסבר  השל חברי %שאלותיה

 כהא צרייטת השופט ובמקרה זה הלהחליט לערער על החל הא יכולי, ההדעת
את הזכות לרשו� בגיליו%  הלעצמ תא שומרילהודיע מיד לשופט הראשי כי ה
  שמי;השיפוט בסיו� המשחק ערעור ר

  לבקש רשות: 5.1.2.2

  להחלי� את כל הציוד או חלקו,  ) א

 הקבוצות, ותשל שחקני %לבדוק את מיקומ  ) ב

 לבדוק את הרצפה, את הרשת, את הכדור וכד';  ) ג

 .נית% לבקש פסקי זמ% והחלפות שחקבהיעדרו של המאמ 5.1.2.3

  בסיו� המשחק, ראש הקבוצה: 5.1.3

  על גיליו% השיפוט לאשר את תוצאת המשחק; מתמודה לשופטי� וחות 5.1.3.1

לרשו� בגיליו% השיפוט  הא יכולילשופט הראשי, ה הא� בזמ% המתאי� הודיע 5.1.3.2
  ערעור רשמי בהקשר ליישו� או פירוש של החוקה.

  המאמ� 5.2

בכל מהל* המשחק, המאמ% מנהל את משחק קבוצתו ממקומו מחו+ למגרש. הוא  5.2.1
  וכ% מבקש פסקי זמ%. ותבוחר את המער* הפותח ואת המחליפ

ואת  תיווש� או בודק בגיליו% השיפוט את שמות שחקניולפני המשחק, המאמ% ר 5.2.2
  ואז חות� עליו. %מספריה

  בזמ% המשחק, המאמ%: 5.2.3

לפני כל מערכה, מוסר לרש� את טופס המער* של קבוצתו כשהוא ממולא כהלכה  5.2.3.1
  וחתו� על ידו;

יושב על ספסל קבוצתו במקו� הקרוב ביותר אל הרש�, א* יכול לעזוב את  5.2.3.2
  הספסל;

  ;ניתזמ% והחלפות שחק מבקש פסקי 5.2.3.3
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שעל המגרש. המאמ%  יותחברי הקבוצה, לתת הנחיות לשחקנ רשאי, כמו ג� יתר 5.2.3.4
רשאי לתת הוראות אלה כשהוא עומד או מתהל* בשוליי� שלפני ספסל קבוצתו 

, מבלי להפריע או לעכב את המשכו של קו הרוחבמההמש* של קו ההתקפה ועד ל
  המשחק.

  המלווה (עוזר המאמ�) 5.3

 יושב על ספסל הקבוצה, א* אינו רשאי להתערב במשחק. ההמלוו 5.3.1

, המלווהא� המאמ% נאל+ לעזוב את קבוצתו מכל סיבה שהיא כולל ענישה, רשאי  5.3.2
של ראש הקבוצה בפועל ולאחר אישורו של השופט הראשי, לקבל  העל פי בקשת

  עליו את תפקידיו של המאמ% למש* זמ% היעדרו של המאמ%.
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  שיטת המשחק .' ג פרק
  

  ת בנקודה, במערכה ובמשחקלזכו 6

  לזכות בנקודה 6.1

  נקודה 6.1.1

  קבוצה זוכה בנקודה:

  ;הכאשר היא מצליחה לגרו� לכדור לגעת בחלקת היריב 6.1.1.1

 כאשר הקבוצה היריבה מבצעת עבירה; 6.1.1.2

  כאשר הקבוצה היריבה ננזפת. 6.1.1.3

  עבירה 6.1.2

קבוצה מבצעת עבירה כאשר היא מבצעת פעולה המנוגדת לחוקה (או אינה 
קה בצורה אחרת). השופטי� שוקלי� את העבירות וקובעי� את מקיימת את החו

  התוצאות בהתא� לחוקה:

  א� מתבצעות שתי עבירות או יותר בזו אחר זו, רק העבירה הראשונה נחשבת. 6.1.2.1

.בו זמנית שתי עבירות או יותר, הדבר נחשב ל ותמבצע ותיריב ותא� שחקני 6.1.2.2
  "עבירה דו צדדית" ויש לחזור על מהל* המשחק.

  משחק ומהל* משחק שהושל� מהל* 6.1.3

כדור הפתיחה ע"י  זריקתמהל* משחק הינו רצ� של פעולות משחק מרגע 
ועד שהכדור מחו+ למשחק. מהל* משחק שהושל� הינו רצ�  תהפותח ניתהשחק

  של פעולות משחק המסתיי� בהענקת נקודה.

  א� הקבוצה הפותחת זוכה במהל* משחק, היא זוכה בנקודה וממשיכה לפתוח; 6.1.3.1

בזכות הקבוצה המקבלת את הפתיחה זוכה במהל* משחק, היא זוכה בנקודה ו א� 6.1.3.2
  הבאה. הפתיחה

  לזכות במערכה 6.2

נקודות לפחות, זוכה במערכה  2נקודות ע� יתרו% של  21קבוצה המשיגה ראשונה 
, ממשיכי� לשחק עד להשגת 20:20(למעט המערכה המכרעת). במקרה של שוויו% 

  , ...).22:24, 20:22נקודות ( 2יתרו% של 

  

  לנצח במשחק 6.3

  מערכות מנצחת במשחק. שתיהקבוצה הזוכה ב 6.3.1

  

 15, משחקי� את המערכה המכרעת עד להשגת הזכות במקרה של שוויו% במערכות 6.3.2
  נקודות לפחות 2נקודות ע� יתרו% של 

  אי הופעה, קבוצה בלתי שלמה 6.4
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לאחר שנקראה לעשות כ%, בשעת המשחק הנקובה לקבוצה המסרבת לשחק  6.4.1
  בכל מערכה 21:0ע� תוצאה של  2:0רשמת אי הופעה והפסד טכני בשיעור נ

לקבוצה אשר ללא סיבה מוצדקת אינה מופיעה למשחק בזמ%, נרשמת אי הופעה  6.4.2
  .6.4.1ע� אותה תוצאה כמו בחוק 

שחקניות תוכרז כבלתי שלמה והמשחק לא יקוי�.  6 .קבוצה המונה פחות מ 6.4.3
  .6.4.1וצאה כמו בחוק נרשמת אי הופעה ע� אותה ת לקבוצה

קבוצה המוכרזת כבלתי שלמה למערכה או למשחק, מפסידה את המערכה או את  6.4.4
המשחק בהתאמה. לקבוצה היריבה מוענקות הנקודות הדרושות לה לזכות 
במערכה או הנקודות והמערכות הדרושות לה לנצח במשחק בהתאמה. לקבוצה 

  הבלתי שלמה נשמרות הנקודות והמערכות בה% זכתה.

  מבנה המשחק 7

  ההגרלה 7.1

לפני המשחק, השופט הראשי עור* הגרלה לש� קביעת הפתיחה הראשונה 
  והחלקות במערכה הראשונה.

 מכרעת, תיער* הגרלה חדשה.המערכה לפני ה

 י ראשי הקבוצות.תההגרלה נערכת בנוכחות ש 7.1.1

  :תהזוכה בהגרלה בוחר 7.1.2

  הפתיחה, זריקתאת  לתפוסאת הזכות לפתוח או  7.1.2.1

  או

  אחת החלקות.את  7.1.2.2

  את האפשרות הנותרת. תבהגרלה מקבל ההמפסיד

  החימו� הרשמי 7.2

  .דקות 15  הקבוצות זכאיות לחימו� של 7.2.1

חימו� להקבוצות  יעברודקות לפניי תחילת המשחק ובסיומה  8 ער*יהגרלה ת 7.2.2
תקבל לרשותה חצי מגרש משני צידי הרשת לטובת . כל קבוצה מעל הרשת

  החימו� מעל הרשת. 

  פותח של קבוצההמער. ה 7.3

  במשחק. ותלהיות שש שחקני ותבכל עת, לכל קבוצה צריכ 7.3.1

על המגרש.  ותשל השחקני ותח של הקבוצה מצביע על סדר הפותחהמער* הפות
  סדר זה חייב להישמר לכל אור* המערכה.

לפני תחילתה של כל מערכה, על המאמ% למסור את המער* הפותח של קבוצתו על  7.3.2
ופס יש למסור, כאשר הוא ממולא כהלכה וחתו�, לידי גבי טופס המער*. את הט

  הרש�

 ותאת המחליפ תבמער* הפותח למערכה מסוימת מהוו ותנכלל %שאינ ותהשחקני 7.3.3

  ”).ליברו”- ה ותלאותה המערכה (מלבד שחקני
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, (או הרישו� של המער* הפותח הסתיי�) מהרגע שטופס המער* נמסר לידי הרש� 7.3.4
  א ביצוע החלפה רגילה.אי% לאשר עוד שינויי� במער* לל

במגרש יטופלו  יות� בטופס המער* לבי% מיקו� השחקנאי התאמות בי% הרשו 7.3.5
  כדלקמ%:

כאשר אי התאמה כזאת מתגלה לפני תחילת המערכה, יש לתק% את סדר העמידה  7.3.5.1
  הדבר ייעשה ללא עונש; –בהתא� לטופס המער*  ותשל השחקני

בטופס  מהרשו השאינ יתנכאשר לפני תחילת המערכה, מתגלה במגרש שחק 7.3.5.2
הדבר  –כדי להתאי� את המצב לטופס המער*  וז ניתהמער*, יש להחלי� שחק

  ייעשה ללא עונש;

א רשו� כזה, עליו לל ניתא� ברצו% המאמ% להשאיר במגרש שחקיחד ע� זאת,  7.3.5.3
  רגילה אשר תרש� בגיליו% השיפוט. ניתלבקש החלפת שחק

הקבוצה השוגה לחזור לסדר  א� אי התאמה כזאת מתגלה מאוחר יותר, על
  העמידה הנכו%. הקבוצה היריבה זוכה בנקודה ובפתיחה הבאה.

  מיקו� 7.4

, כל קבוצה צריכה להתמק� בתו* תהפותח ניתע"י השחק זרקברגע שהכדור נ
  ).תהפותח נית(למעט השחק ותחלקתה בהתא� לסדר הפותח

 ממוספרות כדלקמ%: ותעמדות השחקני 7.4.1

 IVאת העמדות  ותתופס %וה ותהקדמי ותהשחקני %הליד הרשת  ותהשחקני שלוש 7.4.1.1

  (קדימה מימי%); II .(קדימה באמצע) ו III(קדימה משמאל), 

 Vאת העמדות  ותתופס %וה ותהאחורי ותהשחקני %ה ותהאחר ותהשחקני שלוש 7.4.1.2

  (אחורה מימי%). I .(אחורה באמצע) ו VI(אחורה משמאל), 

  :ותמיקו� יחסי בי% שחקני 7.4.2

 הזוג תלהתמק� רחוק יותר מקו האמצע מאשר ב תחייב תיאחור ניתכל שחק 7.4.2.1
  ;תהקדמי

להתמק� רוחבית  ות, בהתאמה, חייבותהאחורי ותוהשחקני ותהקדמי ותהשחקני 7.4.2.2

  .7.4.1 על פי הסדר הנקבע בחוק 

במגע ע� הנמצאות  %נקבע ונבדק בהתא� למצב רגליה ותשל השחקני %מיקומ 7.4.3
  הקרקע כדלקמ%:

צרי* להיות קרוב יותר אל קו האמצע  תקדמי ניתשל כל שחק הלפחות חלק מרגל 7.4.3.1
  ;תהאחורי הזוג תשל ב המאשר רגלי

) צרי* להיות קרוב יותר אל קו ת(שמאלי תימני ניתשל כל שחק הלפחות חלק מרגל 7.4.3.2
  .הבשורת תהאמצעי ניתשל השחק ההאור* הימני (השמאלי) מאשר רגלי

לנוע ולתפוס מקו� כלשהו בתו*  ותרשאי ותהפתיחה, השחקני זריקתחר ביצוע לא 7.4.4
  או בשוליי�. %חלקת

  עבירת מיקו� 7.5

הנכונה  הבעמדת תלא נמצא יכלשה ניתקבוצה מבצעת עבירת מיקו� א� שחק 7.5.1
  כדור.את ה זורקתהפותח  ניתברגע שהשחק

בירה של כדור, העזריקת העבירה בפתיחה ברגע  תמבצע תהפותח ניתא� השחק 7.5.2
  נחשבת לפני עבירת מיקו�. תהפותח
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  עבירת מיקו� מביאה לתוצאות הבאות: 7.5.3

  ;ההקבוצה מוענשת ע"י נקודה ופתיחה ליריב 7.5.3.1

  .ותמתקני� את מיקו� השחקני 7.5.3.2

  רוטציה  7.6

קבוצה ונבדק באמצעות סדר סדר הרוטציה נקבע ע"י המער* הפותח של ה 7.6.1
  לאור* כל המערכה. ותומיקו� השחקני ותהפותח

ה ותיהפתיחה זוכה בזכות הפתיחה, שחקני זריקתר הקבוצה שקיבלה את כאש 7.6.2

 Iלעמדה  תעובר IIבעמדה  ניתהשחקרוטציה בעמדה אחת בכיוו% השעו%:  ותמבצע

  וכו'. VIלעמדה  תעובר Iבעמדה  ניתהפתיחה, השחק זריקתלבצע את 

  עבירת רוטציה 7.7

. ותדר הפותחעבירה של רוטציה מתרחשת כאשר הפתיחה אינה מתבצעת לפי ס 7.7.1
  הדבר מביא לתוצאות הבאות:

  ;ההקבוצה מוענשת ע"י נקודה ופתיחה ליריב 7.7.1.1

  .ותשל השחקני ותתקני� את סדר הפותחמ 7.7.1.2
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  פעולות משחק . ' ד פרק
  

  מצבי משחק 8

  כדור במשחק 8.1

  הפתיחה המאושרת ע"י השופט זריקתהכדור נחשב "במשחק" מרגע 

  כדור מחו� למשחק 8.2

  צוע עבירה הנשרקת ע"י השופט.הכדור נחשב "מחו+ למשחק" מרגע בי

  כדור "פני�" 8.3

  הכדור הוא "פני�" א� הוא נוגע ברצפת המגרש כולל קווי התיחו�.

  כדור "חו�" 8.4

  הכדור הוא "חו+" כאשר:

  החלק של הכדור הנוגע ברצפה נמצא כולו מחו+ לקווי התיחו�; 8.4.1

  הכדור נוגע בחפ+ זר, בתקרה או באד� שמחו+ למשחק; 8.4.2

  ת, כבלי�, עמודי� או ברשת עצמה מחו+ לסרטי� הצדדיי�;הוא נוגע באנטנו 8.4.3

הוא עובר כליל את המישור האנכי של הרשת, לחלוטי% או חלקית מחו+ לתחו�  8.4.4
  המעבר;

  הוא עובר כליל את המישור האנכי של הרשת מתחת לרשת. 8.4.5

  המשחק בכדור 9

כל קבוצה חייבת לשחק בתו* השטח וחלל המשחק. יחד ע� זאת, אפשר להציל 
  להחזיר) כדור ג� מעבר לשוליי�.(

  נגיעות של קבוצה בכדור 9.1

(בנוס� לחסימה) על מנת  כל קבוצה זכאית לשלוש נגיעות בכדור לכל היותר
מסירות בי% שחקניות הקבוצה.  2על כ%, מותרות לכל היותר להחזיר את הכדור. 

  א� נעשה שימוש ביותר נגיעות, מתרחשת עבירה של "ארבע נגיעות".

  עוקבות נגיעות 9.1.1

שחקנית רשאית לנגיעות עוקבות במהל* תפיסת הכדור ובתנאי שכל הנגיעות  9.1.1.1
העוקבות יבוצעו  ברצ� וללא תמיכה של אמצעי זר. נגיעות עוקבות אשר ישמשו 

  .את השחקנית שלא לצור* תפיסת כדור יחשבו עבירה

  זמניות.נגיעות בו 9.1.2

  לגעת בכדור בו זמנית. ותיכול ותיי� או שלוש שחקניתש
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בכדור בו זמנית, הדבר נחשב לשתי  ותקבוצה נוגע ותי (שלוש) שחקניתכאשר ש 9.1.2.1
בו,  תנוגע %מה תלכדור א* רק אח ותניגש %(שלוש) נגיעות (למעט בחסימה). א� ה

  סופרי� נגיעה אחת בלבד.

בכדור בו זמנית מעל לרשת והכדור נשאר במשחק,  ותנוגע ותי יריבתכאשר ש 9.1.2.2
זכאית לשלוש נגיעות נוספות. א� כדור כזה יוצא  הקבוצה שבצידה נשאר הכדור

  ל"חו+", זוהי עבירה של הקבוצה מהצד הנגדי.

  נגיעה בתמיכה 9.1.3

לקבוצה או  הלהסתייע בחבר תרשאי האינ ניתבגבולות של שדה המשחק, שחק
  בכדור. לתפוסבכל מבנה/חפ+ על מנת 

  מאפייני הנגיעה 9.2

  .יתנהכדור יכול לגעת בכל חלק של גו� השחק 9.2.1

 הכדור יכול לגעת בחלקי� שוני� של הגו� בתנאי שהנגיעות מתרחשות בו זמנית 9.2.2
  .הכדור אינו ניתז מהשחקנית מעל לגובה הראש ובתנאי כי או כנגיעות עוקבות

  יוצאי� מ% הכלל:

או יותר, בתנאי  חתא מתתבצע מספר נגיעות רצופות ע"י חוסבחסימה, יכולות לה 9.2.2.1
  פעולה אחת;שהנגיעות מתרחשות תו* כדי 

  הצלתובכדור לצור*  מכוונתמכה או בעיטה  אסורה 9.2.3

כדור הניתז משחקנית ועבר לחלקת היריבה (דר* תחו� המעבר), בלי שייתפס על  9.2.4
ידי שחקנית הקבוצה, ייחשב כעבירה ותוענק נקודה וזכות הפתיחה לקבוצה 

  היריבה.

ית שוב לא כדור הניתז משחקנית מעל לגובה הראש ונתפס על ידי אותה שחקנ 9.2.5
תחשב התפיסה כנגיעה עוקבת אלא כעבירה ותוענק נקודה וזכות הפתיחה לקבוצה 

  היריבה.

  צעדי� 9.3

  ור לבצע צעדי�, פרט למצבי� הבאי�הכדור בידי שחקנית, חל איס כאשר 9.3.1

 .על המגרש בנקודה אחרת מהרצפה ומיקומההרמת הרגל  הנההגדרת צעד  9.3.1.1

ובתנאי  נית% לבצע צעד אחד בלבדבי% חברי הקבוצה בעת מסירת הכדור  9.3.1.2
  ;שאז תחשב המסירה הליכה ע� הכדור שהמסירה בוצעה ע� התנועה ולא בסיומה

  בעת מסירת הכדור בניתור, יותרו צעדי� כמו בהנחתה; 9.3.1.3

  בניתור על רגל אחת; המסתיימי�הכוללי� צעד פתיחה וצעד נוס�  צעדי� 2

  ר בשתי הרגליי�.ניתוב המסתיימי�הכוללי� צעד וסגירה , צעדי� 2

תו* כדי ניסיו% תפיסה של הכדור מותר לבצע צעדי�, כאשר השחקנית נמצאת  9.3.1.4
  בתנופה.
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  החזקה בכדור 9.4

  .זמ% החזקת הכדור לפני מסירתו מוגבל לעד שנייה אחת

  עבירות הקשורות למשחק בכדור 9.5

  .היריבלארבע נגיעות: קבוצה נוגעת בכדור ארבע פעמי� לפני החזרתו  9.5.1

   בחפ+ זר על מנת לתפוס את הכדור. תמסתייע ניתיכה: שחקנגיעה בתמ 9.5.2

  כדור הניתז משחקנית ועבר לחלקת היריבה (דר* תחו� המעבר). 9.5.3

  כדור הניתז משחקנית מעל לגובה ראשה ונתפס על ידה בשנית. 9.5.4

  כדור מוחזק בידי שחקנית יותר משנייה אחת. 9.5.5

  כדור ליד הרשת 10

  כדור העובר את הרשת 10.1

צרי* לעבור מעל לרשת דר* תחו� המעבר.  הר חלקת היריבכדור הנשלח אל עב 10.1.1
  תחו� המעבר הינו החלק של המישור האנכי של הרשת המוגבל כדלקמ%:

  מלמטה, ע"י השפה העליונה של הרשת; 10.1.1.1

  בצדדי�, ע"י האנטנות והמשכיה% הדמיוניי�; 10.1.1.2

  מלמעלה, ע"י התקרה. 10.1.1.3

  כדור הנוגע ברשת 10.2

  כדור העובר את הרשת יכול לגעת בה.

  כדור לתו. הרשת 10.3

התפיסות  מותר להמשי* ולשחק בכדור המוע� לתו* הרשת בגבולות שלוש 10.3.1
  המותרות לקבוצה.

המשחק א� כדור קורע לולאות של הרשת או מפיל אותה, יש לבטל את מהל*  10.3.2
  ולחזור עליו.

                        לא נית% להשתמש ברשת בצורה נגיעה תמיכה וזאת כדאי לתפוס כדור  10.3.3
  הניתז לרשת.

  משחק מעבר לרשת 10.4

 הא אינילגעת בכדור מעבר לרשת, בתנאי שה תרשאי מתתו* כדי חסימה, חוס
  .הלפני או תו* כדי פעולת ההתקפה של היריב השל היריב הלמשחק המפריע

  חדירה מתחת לרשת 10.5

חדירה מתחת לרשת לחלל המשחק של הקבוצה היריבה מותרת, בתנאי שהיא  10.5.1
  .השל היריב הלמשחקאינה מפריעה 
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  , מעבר לקו האמצע:השל היריב החדירה לחלקת 10.5.2

ע� כ� הרגל (כפות הרגליי�), בתנאי שחלק כלשהו של  המותר לגעת בחלקת היריב 10.5.2.1
כ� הרגל (כפות הרגליי�) החודרת (חודרות) נשאר במגע ע� קו האמצע או נמצא 

  ישירות מעליו;

מעל לכפות הרגליי� בתנאי ע� כל חלק של הגו� ש המותר לגעת בחלקת היריב 10.5.2.2
  .השל היריב השהדבר אינו מפריע למשחק

 ותמפריע %אינ %, בתנאי שההלחדור לשוליי� של חלקת היריב ותיכול ותשחקני 10.5.3
  .השל היריב הלמשחק

  נגיעה ברשת 10.6

ברשת אינה מהווה עבירה, אלא א� היא מפריעה למהלכו  ניתשחק כלנגיעה של  10.6.1
  אי�:הפרעה תחשב במקרי� הב של המשחק.

 בכדור, או התו* כדי משחקהרשת נגיעה בסרט העליו% של  −

 בכדור, או ההשענות על הרשת תו* כדי משחק −

  .היצירת יתרו% על היריב . משיכת הרשת   −

שחקניות יכולות לגעת בעמודי�, בחבלי� או בכל חפ+ אחר שמחו+ לאנטנה, כולל  10.6.2
  הרשת עצמה, בתנאי שהדבר אינו מפריע למהלכו של המשחק.

, הדבר אינו היריב ניתלגעת בשחק לרשתאשר הכדור מוע� לתו* הרשת וגור� כ 10.6.3
  מהווה עבירה.

  ליד הרשת ניתעבירות של שחק 10.7

, לפני או תו* כדי פעולת הבתו* חלל היריב הבכדור או ביריב תנוגע ניתשחק 10.7.1
  .הההתקפה של היריב

 מתחת ה, תו* כדי חדירה לחלל היריבהשל היריב הלמשחק המפריע ניתשחק 10.7.2
  לרשת.

 .החודרת(ות) במלואה(%) לחלקת היריב ניתכ�(ות) הרגל(י�) של השחק 10.7.3

הכדור ביד של השחקנית עבר את קו האמצע מתחת לקו הרשת כאשר הוא בידיה  10.7.4
  של השחקנית .

  ע"י (בי% היתר): השל היריב הלמשחק המפריע ניתשחק  10.7.5

 בכדור, או הנגיעה בסרט העליו% של הרשת תו* כדי משחק −

 בכדור, או הל הרשת תו* כדי משחקהשענות ע −

 .היצירת יתרו% על היריב .משיכת הרשת  −
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  הפתיחה 11

, תהאחורי תהימני ניתהפתיחה היא הפעולה של הכנסת הכדור למשחק ע"י השחק
  בתחו� הפתיחה. תהנמצא

  הפתיחה הראשונה במערכה 11.1

הפתיחה הראשונה במערכה הראשונה וכ% זו שבמערכה המכרעת מתבצעת ע"י  11.1.1
  וצה שנקבעה לכ* בהגרלה.הקב

יתר המערכות יתחילו ע"י פתיחה של הקבוצה שלא פתחה ראשונה במערכה  11.1.2
  הקודמת.

  ותסדר הפותח 11.2

  כפי שנרש� בטופס המער*. ותלשמור על סדר הפותח ותחייב ותהשחקני 11.2.1

  פתח כדלקמ%:תש ההבא ניתיקבע השחקתלאחר הפתיחה הראשונה בכל מערכה,  11.2.2

) תהקוד� (או מחליפ השפתח ניתה בכדור, השחקכאשר הקבוצה הפותחת זוכ 11.2.2.1
  שוב; תפותח

כאשר הקבוצה המקבלת את הפתיחה זוכה בכדור, היא זוכה בזכות הפתיחה  11.2.2.2
מעמדה ימנית קדמית  תהעובר ניתומבצעת רוטציה לפני הפתיחה בפועל. השחק

  בצע את הפתיחה.תלעמדה ימנית אחורית 

  האישור לפתיחה 11.3

חה לאחר שנוכח שהקבוצות מוכנות למשחק וכי השופט מאשר לבצע את הפתי
  .תהפותח ניתשל השחק ההכדור נמצא ברשות

  ביצוע הפתיחה 11.4

  אל חלקת היריבה.כדור את ה זרוקיש ל 11.4.1

  אי% להוציא את הפתיחה במכה. 11.4.2

אסור לגעת בחלקה (כולל בקו הרוחב) או ברצפה מחו+ לתחו� הפתיחה  תלפותח 11.4.3
  כדור.זריקת הבעת 

 שניות משריקת השופט לפתיחה. 8כדור תו* ה וק אתזרל תחייב תהפותח 11.4.4

  פתיחה המבוצעת לפני שריקת השופט מבוטלת ויש לחזור עליה. 11.4.5

או  לקפו+אסור הפתיחה, לשחקניות העומדות בסמו* לרשת הוצאת מכת בזמ%  11.4.6
  לנפנ� ידיי� במטרה להסתיר את מעו� הכדור של זריקת הפתיחה.

  עבירות המבוצעות בעת הפתיחה 11.5

  ת פתיחהעבירו 11.5.1

 תלא נמצא ההעבירות הבאות גורמות להעברת זכות הפתיחה, אפילו א� היריב
  במיקו� הנכו%:

 ,ותאת סדר הפותח המפרהפותחת  11.5.1.1
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  את הפתיחה כהלכה. תמבצע האינהפותחת  11.5.1.2

  .שחקניות העומדות בסמו* לרשת פעלו במטרה להסתיר את מעו� הכדור 11.5.1.3

  הפתיחהזריקת עבירות לאחר  11.5.2

 ותהשחקני תכהלכה, הפתיחה הופכת לעבירה (אלא א� אח רקנזלאחר שהכדור 
  עבירת מיקו�) א� הכדור: תעובר

הקבוצה הפותחת או אינו עובר את המישור האנכי של  ותמשחקני תנוגע באח 11.5.2.1
  הרשת כולו דר* תחו� המעבר;

  "חו+";.יוצא ל 11.5.2.2

  עבירות פתיחה ועבירות מיקו� 11.6

 ות(ביצוע לקוי, סדר פותח עבירה בעת הפתיחה תמבצע תהפותח ניתא� השחק 11.6.1
  היא המוענשת. תעבירת מיקו�, העבירה של הפותח המבצע השגוי, וכד') והיריב

כדור היא הופכת זריקת הלעומת זאת, א� הפתיחה בוצעה כהלכה, א* לאחר  11.6.2
להיות שגויה (הכדור יוצא לחו+ וכד'), עבירת המיקו� התרחשה קוד� והיא תהיה 

  זאת המוענשת.

  פעולת התקפה 12

, מלבד הפתיחה והחסימה, הלהעביר את הכדור לכיוו% היריב השמטרת הכל פעול
  לפעולת התקפה. תנחשב

  מאפייני� של פעולת התקפה 12.1

הנחתה הינה פעולת התקפה המבוצעת בדר* כלל בניתור, לאחר מספר צעדי הרצה.  12.1.1
  נית% לבצע ג� פעולה התקפה בעמידה.

  :מותר לבצע ,לצור* הנחתה 12.1.2

  י� צעד פתיחה וצעד נוס� המסתיימי� בניתור על רגל אחת;הכולל צעדי� 2

  או

  , הכוללי� צעד וסגירה המסתיימי� בניתור בשתי הרגליי�.צעדי� 2

צעדי ההרצה יחשבו מרגע תפיסת הכדור בלבד. א� שחקנית תפסה כדור בזמ%  12.1.3
ביצוע תנועה יספרו צעדי ההרצה רק לאחר  סיו� הצעד במהלכו תפסה את הכדור 

  בידה.

  מגבלות לגבי פעולת התקפה 12.2

התחו� מהנחתה להשלי�  היכול ת (פרט לשחקנית "ליברו")אחורי ניתשחק 12.2.1
  אחורי:ה

) תיגע (תגענה) בקו ההתקפה או תעבור ה(רגלי האסור שרגל הבעת ניתור 12.2.1.1
  (תעבורנה) אותו;

  לנחות בתו* התחו� הקדמי. הא יכוליכדור, הזריקת הלאחר  12.2.1.2
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שלי� פעולת התקפה מתו* התחו� הקדמי, א� מותר ג� לה תאחורי ניתלשחק 12.2.2
חלק מהכדור נמצא מתחת לשפה הדבר נעשה בזריקה ללא ניתור (בעת הזריקה 

  .)העליונה של הרשת

אלא א�  הלהשלי� פעולת התקפה כנגד הפתיחה של היריב ניתאסור לא� שחק 12.2.3
השחקנית תופסת את הכדור בעמידה ורק לאחר מכ% מבצעת התקפה. בא� 

סה את מכת הפתיחה באוויר וטר� נחיתתה השלימה הנחתה לחלקת השחקנית תפ
  כעבירה. ההתקפההיריב תחשב 

  עבירות הקשורות לפעולת התקפה 12.3

  "חו+".. כדור היוצא לזורקת  ניתשחק 12.3.1

הזריקה בעת  א�פעולת התקפה מהתחו� הקדמי,  מהמשלי תאחורי ניתחקש 12.3.2
  הכדור נמצא כולו מעל לשפה העליונה של הרשת.

  ה.פעולת התקפה כנגד הפתיחה של היריב ימהמשל ניתשחק 12.3.3

הכדור נמצא כולו הזריקה בעת  א� ,פעולת התקפה מה"ליברו" משלי ניתשחק 12.3.4
  מעל לשפה העליונה של הרשת.

משלימה פעולת התקפה כאשר היא מעבירה את היד מעל שפת הרשת  ניתשחק 12.3.5
דרו העליונה לחלקתה של יריבתה. התקפת הכדור כאשר ידיה של השחקנית ח

לחלל המגרש של היריבה והכדור שוחרר מידיה כאשר הוא מעל חלקתה של 
  היריבה מהווה עבירה הקשורה לפעולת התקפה. 

  

  חסימה 13

  פעולת חסימה 13.1

מנוע בקרבת הרשת ומטרתה ל ותהנמצא ותהחסימה היא הפעולה של שחקני 13.1.1
  ה, לעבור לחלקת הקבוצה החוסמת.הכדור המגיע מכיוו% היריבמ

  ע"י הושטת ידיי� מעל לשפה העליונה של הרשת. יתנעש החסימה

  להשלי� חסימה. ותרשאי ותקדמי ותרק שחקני 13.1.2

  :ניסיו% חסימה 13.1.3

  ניסיו% חסימה הוא פעולה של חסימה מבלי לגעת בכדור.

  :חסימה שהושלמה 13.1.4

  בכדור. תנוגע ותהחוסמ תחסימה שהושלמה היא חסימה שבה אח

  חסימה קבוצתית 13.1.5

יה. לשני תאח ותהקרוב ותיי� או שלוש שחקניתע"י ש חסימה קבוצתית מתבצעת
  בכדור. תנוגע %מה תמושלמת כאשר אח החסימה

  נגיעה בכדור בעת חסימה 13.2
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לבצע נגיעות עוקבות (מהירות ורציפות), בתנאי  ותאו יותר יכול תאח מתחוס
  שנגיעות אלה מתרחשות תו* כדי פעולה אחת.

  חסימה בחלל היריב 13.3

מעבר לרשת בתנאי  הוזרועותי הלהעביר את ידי היכול ניתבזמ% חסימה, שחק
. יחד ע� זאת, אסור לגעת בכדור השל היריב השפעולה זאת אינה מפריעה למשחק

  פעולת התקפה. הביצע המעבר לרשת עד שהיריב

  חסימה ונגיעות של קבוצה 13.4

נגיעה בחסימה אינה נחשבת במניי% הנגיעות של הקבוצה. לכ%, לאחר נגיעה  13.4.1
  רשות הקבוצה שלוש נגיעות על מנת להחזיר את הכדור.בחסימה, ל

 נית, כולל השחקניתהנגיעה הראשונה לאחר החסימה יכולה להתבצע ע"י כל שחק 13.4.2
  בכדור בעת החסימה. השנגע

 זו תחשב כנגיעהלתפוס את הכדור תו* כדי חסימה, ו השחקנית החוסמת רשאית 13.4.3
  ראשונה.

  חסימה של הפתיחה 13.5

  .הה של היריבפתיח זריקתאסור לחסו� 

  עבירות של חסימה 13.6

 .הלפני או יחד ע� פעולת ההתקפה של היריב הבכדור בחלל היריב תנוגע מתהחוס 13.6.1

בחסימה  פתחסימה או משתת מהמשלי” ליברו” ניתאו שחק תאחורי ניתשחק 13.6.2
  שהושלמה.

  .החסימת הפתיחה של היריב 13.6.3

  "חו+".. הכדור מוע� מהחסימה ל 13.6.4

  חסימה אישית או קבוצתית.ניסיו%  ת"ליברו" מבצע ניתשחק 13.6.5
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  הפסקות ועיכובי� . ' ה פרק
  

  הפסקות משחק רגילות  14

  ".נית"החלפות השחק. הפסקות המשחק הרגילות ה% "פסקי הזמ%" ו

הפסקה במשחק הינה מש* הזמ% בי% מהל* משחק שהושל� לבי% שריקת השופט 
  לאישור הפתיחה הבאה.

  מספר של הפסקות משחק רגילות 14.1

ני פסקי זמ% ושש החלפות שחקנית לכל היותר בכל לכל קבוצה זכות לבקש ש
  מערכה.

  בקשה להפסקות משחק רגילות 14.2

את הבקשות להפסקות משחק רגילות רשאי� להגיש  המאמ%, או בהיעדרו ראש  14.2.1
  הקבוצה בפועל, ורק ה�.

הבקשה מוגשת ע"י הצגה של סימ% הידיי� המתאי�, כאשר הכדור מחו+ למשחק 
  ולפני השריקה לפתיחה.

שתוגש לפני תחילתה של מערכה מותרת והיא תרש�  ניתשה להחלפת שחקבק 14.2.2
 כהחלפה רגילה באותה המערכה.

  רציפות של הפסקות משחק 14.3

מצד כל אחת  ניתבקשה לפסק זמ% אחד או שניי� ובקשה אחת להחלפת שחק 14.3.1
  מהקבוצות יכולות לבוא אחת אחרי השנייה ללא צור* בחידוש המשחק.

 ניתרשאית להגיש בקשות רצופות לש� החלפת שחקלעומת זאת, קבוצה אינה  14.3.2
תו* כדי  ותיי� או יותר שחקניתתו* כדי אותה הפסקה במשחק. מותר להחלי� ש

  אותה הפסקה במשחק.

  פסקי זמ� 14.4

  שניות. 30כל פסקי הזמ% המבוקשי� נמשכי�  14.4.1

לגשת אל השוליי� בקרבת  ותשבמשחק חייב ותבמש* כל פסקי הזמ%, השחקני 14.4.2
  .%תהספסל של קבוצ

  תהחלפת שחקני 14.5

 נית"ליברו" ולשחק- ה נית, פרט לשחקניתהיא הפעולה בה שחק ניתהחלפת שחק
של  האת מקומ תלמגרש ותופס ת, נכנספה"ליברו" החלי.ה ניתשחק האות
ע"י הרש�.  מהלאחר שנרש, וזאת לעזוב את המגרש תשחייב תאחר ניתשחק

  דורשת את אישור השופט. ניתהחלפת שחק

  ניתלהחלפות שחקמגבלות בקשר  14.6
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לכל קבוצה מותר לבצע שש החלפות שחקנית לכל היותר בכל מערכה. נית%  14.6.1
  ית אחת או מספר שחקניות בו זמניתלהחלי� שחקנ

ו פע� אחת בלבד לעזוב את המגרש ולחזור אלי המ% המער* הפותח יכול ניתשחק 14.6.2
  הקודמת במער*. הבמערכה ורק לעמדת

של המער*  ותהשחקני תבמקו� אח להיכנס למשחק היכול פהמחלי ניתשחק 14.6.3
 הרק ע"י אות פתלהיות מוחל הא יכוליהפותח פע� אחת בלבד במערכה וה

  של המער* הפותח. ניתשחק

  חריגה ניתת שחקהחלפ 14.7

על המגרש בעת הפציעה,  השאיננ ניתפירושה של החלפה חריגה הוא שכל שחק 14.7.1
 ה, יכולפהיהחל” ליברו”. ה ניתשחק האות ניתולשחק” ליברו”.ה ניתפרט לשחק

 פתהמוחל ההפצוע נית. השחקההפצוע ניתשל השחק הלהיכנס למגרש במקומ
  לחזור למגרש באותו המשחק. תרשאי האינ

במידה וקבוצה מבקשת לבצע החלפת שחקנית חריגה ע� שחקנית ה"ליברו" על  14.7.2
שחקנית ה"ליברו" לבצע חילו� ע� השחקנית אותה החליפה על המגרש, להשלי� 

 לחולצת משחק התואמת ליתר שחקניות הקבוצה את תלבושת המשחק
  ולבצע החלפה חריגה של השחקנית הפצועה. וממוספרת בהתא�

החלפה חריגה ע� שחקנית ליברו תתאפשר בתנאי שאי% אפשרות להחלפה חריגה  14.7.3
  ע� שחקנית שלא הוגדרה כשחקנית ליברו.

  משחק.בשחקנית ליברו שביצעה החלפה חריגה לא תשוב לשחק כשחקנית ליברו  14.7.4

  החלפה חריגה אינה יכולה להיחשב בשו� מקרה כהחלפה רגילה. 14.7.5

  בגי� השעיה או הרחקה ניתהחלפת שחק 14.8

מיידית באמצעות החלפת  פתלהיות מוחל תחייב תאו מורחק יתמושע ניתשחק

  "בלתי שלמה".-רגילה. א� הדבר אינו אפשרי, הקבוצה מוכרזת כ ניתשחק

  בלתי חוקית ניתהחלפת שחק 14.9

הינה בלתי חוקית א� היא אינה עומדת במגבלות המצוינות בחוק  ניתחקהחלפת ש 14.9.1

  ).14.7 (פרט למקרה המוזכר בחוק  14.6

בלתי חוקית והמשחק חודש, יש לנהוג לפי  ניתכאשר קבוצה ביצעה החלפת שחק 14.9.2
  הנוהל הבא:

  ,הופתיחה ליריביש להעניש את הקבוצה השוגה בנקודה  14.9.2.1

  יש לתק% את ההחלפה, 14.9.2.2

  ניתנוהל ביצוע החלפת שחק 14.10

  יש לבצע בתו* תחו� ההחלפה. ניתאת החלפות השחק 14.10.1
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מוגבלת לזמ% הדרוש לרישו� ההחלפה בגיליו% השיפוט ולמת%  ניתהחלפת שחק 14.10.2
  .ותאפשרות הכניסה והיציאה של השחקני

) להיכנס ות( נהמוכ) להיות ות( ת) חייבות( ניתבעת הבקשה להחלפה, השחק 14.10.3
  ) קרוב לתחו� ההחלפה.ות(כשהיא (ה%) נמצאת למגרש, 

  א� המצב איננו כ*, אי% מאשרי� את ההחלפה והקבוצה נענשת ע"י עיכוב. 14.10.4

א� ברצונה של הקבוצה לבצע יותר מאשר החלפה אחת בו זמנית, יש לסמ% את  14.10.5
ת, זוג מספר ההחלפות בעת הבקשה. במקרה זה, על ההחלפות להתבצע ברציפו

 אחד אחרי השני. ותשחקני

  בקשות בלתי חוקיות 14.11

  אסור לבקש הפסקת משחק מכל סוג שהוא: 14.11.1

  במהל* משחק או בעת או לאחר השריקה לפתיחה, 14.11.1.1

  ע"י חבר קבוצה שאינו מוסמ* לכ*, 14.11.1.2

אחרת ע"י  ניתמבלי שהמשחק חודש לאחר ביצוע החלפת שחק ניתלהחלפת שחק 14.11.1.3
  אותה קבוצה,

  .ניתותר של פסקי זמ% והחלפות שחקלאחר ניצול המספר המ 14.11.1.4

בקשה בלתי חוקית ראשונה במשחק שאינה משפיעה על המשחק או אינה מעכבת  14.11.2
  אותו, תדחה ללא כל תוצאת לוואי אחרת.

ומוענשת  כל בקשה בלתי חוקית נוספת במשחק ע"י אותה קבוצה מהווה עיכוב 14.11.3
  . בהתא�

  עיכובי� במשחק 15

  סוגי עיכובי� 15.1

של קבוצה המונעת את חידוש המשחק היא עיכוב וכוללת בי% פעולה בלתי חוקית 
  היתר:

  ,ניתעיכוב בהחלפת שחק 15.1.1

  הארכה של הפסקות במשחק לאחר שניתנה הוראה לחדש את המשחק, 15.1.2

  בלתי חוקית, ניתבקשה להחלפת שחק 15.1.3

  חזרה על בקשה בלתי חוקית, 15.1.4

 עיכוב של המשחק ע"י חבר קבוצה. 15.1.5

  עונשי� על עיכובי� 15.2

 "נזיפת עיכוב" הינ� עונשי� קבוצתיי�..ב" ו"התראת עיכו 15.2.1

  עונשי עיכוב תקפי� לכל המשחק. 15.2.1.1

  כל עונשי העיכוב נרשמי� בגיליו% השיפוט. 15.2.1.2
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  העיכוב הראשו% במשחק ע"י חבר קבוצה מוענש ע"י "התראת עיכוב". 15.2.2

העיכוב השני והבאי� אחריו מכל סוג שהוא ע"י כל חבר של אותה הקבוצה באותו  15.2.3
  .הבירה שהעונש עליה הוא "נזיפת עיכוב": נקודה ופתיחה ליריבהמשחק מהווי� ע

  עונשי עיכוב המוטלי� לפני או בי% מערכות נרשמי� במערכה הבאה. 15.2.4

  הפסקות משחק חריגות 16

  פציעה 16.1

א� מתרחשת פציעה רצינית כאשר הכדור במשחק, על השופט להפסיק מיד את  16.1.1
  המשחק ולאפשר לצוות הרפואי להיכנס למגרש.

  זה יש לחזור על המהל*.במקרה 

ע"י החלפה חוקית או ע"י החלפה  הפצוע ניתבמידה ואי% אפשרות להחלי� שחק 16.1.2
דקות לש� התאוששות, א* לא יותר מאשר פע�  3 ניתחריגה, מעניקי� לשחק

  .ניתהשחק האחת במש* המשחק לאות

  , קבוצתו מוכרזת כבלתי שלמה.תמתאושש האינ ניתא� השחק

  הפרעות חיצוניות 16.2

במש* המשחק מתרחשת הפרעה חיצונית, יש להפסיק את המשחק ולחזור על  א�
  המהל*.

  הפסקות ממושכות 16.3

כאשר נסיבות בלתי צפויות גורמות להפסקת המשחק, על השופט להחליט על  16.3.1
  האמצעי� שיש לנקוט על מנת ליצור מחדש תנאי� לקיו� המשחק.

* רגיל ע� אותה א� המשחק מתחדש על אותו המגרש, המערכה המופסקת תימש 16.3.2
. התוצאות של המערכות ותואותו מיקו� של שחקני ותשחקני %תוצאה, אות

  הקודמות נשמרות;

א� המשחק מתחדש על מגרש אחר, מבטלי� את המערכה המופסקת ומתחילי�  16.3.3
המערכי� הפותחי�. התוצאות של  �ואות ותהשחקני %אותה מחדש ע� אות

  המערכות הקודמות נשמרות.

  אחר, יש לשחק מחדש את כל המשחק. במועדש א� המשחק מתחד 16.3.4

  והחלפת חלקות הפסקות בי� המערכות 17

  פסקות בי� המערכותה 17.1

  דקות. 3הפסקות בי% המערכות נמשכות 

במש* הזמ% הזה יש לבצע את החלפת החלקות ואת רישו� המערכי� הפותחי� 
  של הקבוצות בגיליו% השיפוט.

  החלפת חלקות 17.2

  מחליפות חלקות, מלבד לפני המערכה המכרעת.לאחר כל מערכה, הקבוצות 
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  "ליברו"" ה ניתשחק .' ו פרק
  

  "ליברו"" ה ניתשחק 18

  "ליברו" ניתמינוי שחק 18.1

 ותהמתמח ותשחקני 2 .שלה, עד ל ותלכל קבוצה יש זכות למנות בי% השחקני 18.1.1

  , בתנאי:"ליברו"- ה ותבהגנה: שחקני

להתמנות שחקניות, שתי שחקניות יכולות  8במידה והקבוצה מונה לפחות  18.1.1.1
  "ליברו", וזאת למש* המשחק כולו.כשחקניות ה

שחקניות, אחת השחקניות יכולה להתמנות  7במידה והקבוצה מונה לפחות  18.1.1.2
  "ליברו", וזאת למש* המשחק כולו..כשחקנית ה

בגיליו% השיפוט לפני תחילת  ותלהיות רשומ ותחייב” ליברו”.ה ותכל שחקני 18.1.2
  המשחק.

  .עת בל מגרש על מצאילהה יכולת אח" יברונית "לשחק רק 18.1.3

לשמש לא כראש קבוצה ולא כראש קבוצה בפועל כל  היכול האינ ”ליברו”נית שחק 18.1.4

  "ליברו".-ה ניתכשחק תא מתפקדיעוד ה

  ציוד 18.2

מנוגד לצבע  הללבוש מדי� שלפחות צבע חולצת ותחייב” ליברו”.ה ותשחקני
לי� להיות יכו” ליברו”.ה ניתלקבוצה. המדי� של שחק השל חברי %חולצותיה

 הבדג� שונה, א* ה� חייבי� להיות ממוספרי� כמו המדי� של שאר חברי
  לקבוצה.

  "ליברו""ה ניתשחק תפעולות בה� מעורב 18.3

  פעולות המשחק 18.3.1

  .תאחורי ניתלהחלי� כל שחק היכול” ליברו”.ה ניתשחק 18.3.1.1

להשלי�  תרשאי הבלבד ואינ תאחורי ניתלפעול כשחק תמוגבל” ליברו”.ה ניתשחק 18.3.1.2
נמצא כולו  זה, זריקת הכדורבעת בניתור, כלומר כאשר פעולת התקפה הנחתה (

  .)מעל לשפה העליונה של הרשת

  לחסו�.ו לבצע פתיחה תרשאי האינ” ליברו”.ה ניתשחק 18.3.1.3

  ”ליברו”.ה ניתשחק תבה% מעורב ניתהחלפות שחק 18.3.2

 ניתאינ% נספרות במניי% חלפות שחק” ליברו”.ה ניתשחק תבה% מעורבהחלפות  18.3.2.1
  הרגילות.

מספר% בלתי מוגבל, א* חייב להתבצע לפחות מהל* משחק אחד שהושל� בי% שתי 
  ”.ליברו”.ה ניתהחלפות של שחק
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, זאת בעמדהפה שהוחלנית השחק י"ע רקפת מוחל להיותה יכול" ליברונית "שחק 18.3.2.2

  ת.האחר" ליברונית "שחק י"ע או

  ".ליברו".הות משחקנית אח כל את להחלי�ה יכולה רגילנית שחק

חייבות להתבצע רק כאשר הכדור מחו+ למשחק ” ליברו”.ה ניתפות שחקהחל 18.3.2.3
  ולפני השריקה לאישור הפתיחה.

להיכנס למגרש בתחילת כל מערכה, אלא לאחר  תרשאי ה"ליברו" אינ. ה ניתשחק
  את המער* הפותח. /רש�בדקרש� שה

המתבצעת לאחר השריקה לאישור ” ליברו”.ה ניתע"י שחק ניתהחלפה של שחק 18.3.2.4
ה אבל לפני חבטת הפתיחה לא תבוטל, א* היא תגרור התראה מילולית הפתיח

  בסיו� מהל* המשחק.

החלפה מאוחרת נוספת כנ"ל תגרור הפסקה מיידית של המשחק והטלת עונש של 
  עיכוב. הקבוצה הפותחת הבאה תקבע בהתא� לחומרת עונש העיכוב.

נו רק בתחו� להיכנס למגרש ולצאת ממ ותיכול הומחליפ” ליברו”.ה ניתשחק 18.3.2.5

  "ליברו".-ה ניתההחלפה של שחק

  ):היתר בי%( כאשר היא" ליברו".הנית שחק של חוקית בלתי החלפה 18.3.2.6

  ;החלפות שתי בי% משחק מהל* הושל� לא .

  בעמדהה הרגילנית השחק מאשרת אחרנית שחק י"עפה הוחל" ליברו" .

  "ליברו" דינה כדי% עבירת רוטציה..החלפה בלתי חוקית של ה

  :ה"ליברו" חדש ניתוי של שחקמינ 18.4

  קבוצה ע� שתי שחקניות "ליברו": 18.4.1

יכולה להשתת� במשחק  אחת מה% כל " ליברוות "שחקני יתש לקבוצה אשרכ 18.4.1.1
חילו� של שחקנית וכל אחת על המגרש רק ליברו  ובתנאי שבכל זמ% נתו% תימצא

  .18.3בהתא� לסעי�  יהיה  מהמער* הפותחליברו ע� שחקנית 

  קנית "ליברו" אחת:קבוצה ע� שח 18.4.2

מוגדרת  אישה במידה, השיפוט בגליו%מה רשות אח" ליברונית "שחק רק כאשר 18.4.2.1
נית שחק מלבדנית (שחק כל למנות רשאי המאמ%, לשחק להמשי*ת מסוגלה כאינ
 לסיו� דה עחדש" ליברו".כ המינוי ברגע המגרש עלת נמצא שלאה) רגילפת מוחל

 ה.החדש" ליברו".הנית שחק למינוי הבקשה ע� לשופט פנותל המאמ% על. המשחק
  על השחקנית להשלי� את תלבושת המשחק של שחקנית הליברו.

  השעיה והרחקה 18.5

 י"ע ישירותה אות להחלי� אפשרת, מורחק אוית מושע" ליברו".הנית שחק א� 18.5.1
ת אח" ליברונית "שחק לקבוצה א�. הקבוצה שליה השני" ליברו".הנית שחק
  .הענישה זמ% למש*ו" יברל" ללא לשחק תמשי* היא, בלבד
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  התנהגות המשתתפי� .' ז פרק
  

  דרישות לגבי ההתנהגות 19

  התנהגות הולמת 19.1

  " ולקיי� אות�.הרשמיי� הכדורשתחוקי המשתתפי� חייבי� לדעת את " 19.1.1

המשתתפי� חייבי� לקבל את החלטות השופטי� ברוח ספורטיבית ולא להתווכח  19.1.2
  עליה%.

  אפשר לבקש הבהרה א* זאת רק באמצעות ראש הקבוצה בפועל. במקרה של ספק,

המשתתפי� חייבי� להימנע מפעולות או התנהגות שמטרת% להשפיע על החלטות  19.1.3
 השופטי� או לחפות על עבירות שבוצעו ע"י קבוצת�.

  )FAIR PLAYרוח ספורטיבית ( 19.2

 "רוח הספורטיבית"-המשתתפי� חייבי� להתנהג בכבוד ובאדיבות בהתא� ל 19.2.1

)FAIR PLAY ,לא רק כלפי השופטי�, אלא ג� כלפי ממלאי תפקיד אחרי� ,(
  יריבי�, חברי� לקבוצה וצופי�.

  תקשורת בי% חברי קבוצה בזמ% המשחק מותרת. 19.2.2

  התנהגות בלתי הולמת והעונשי� עליה 20

  עבירות התנהגות קלות 20.1

למנוע עבירות התנהגות קלות אינ% דורשות ענישה. זהו תפקידו של השופט הראשי 
מהקבוצות מלהגיע למצב של צור* בענישה ע"י התראה מילולית או ע"י סימ% 

  ידיי� כלפי חבר קבוצה או כלפי הקבוצה באמצעות ראש הקבוצה בפועל.

התראה זאת איננה עונש ואי% לה כל תוצאות לוואי מיידיות. היא לא נרשמת 
  בגיליו% השיפוט.

  התנהגות בלתי הולמת הגוררת ענישה 20.2

גות בלתי הולמת מצד חבר קבוצה כלפי ממלאי תפקיד, יריבי�, חברי� התנה
  לקבוצה או צופי�, מסווגת לשלושה סוגי� על פי דרגת החומרה שבמעשה.

התנהגות חצופה: פעולה המנוגדת לנימוסי� טובי� ולעקרונות מוסריי� או כל  20.2.1
  פעולה המפגינה בוז.

  ו משמיצי�.התנהגות מעליבה: תנועות או ביטויי� מעליבי� א 20.2.2

  התנהגות אלימה: תקיפה פיזית ממשית או התנהגות תוקפנית או מאיימת. 20.2.3

  סול� העונשי� 20.3

על פי שיקולו של השופט ובהתא� לחומרת המעשה, העונשי� שיש להטיל ולרשו� 
  בגיליו% השיפוט ה�: נזיפה, השעיה והרחקה.
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  נזיפה 20.3.1

וענש ע"י נקודה התנהגות חצופה של כל חבר קבוצה בפע� הראשונה במשחק ת
  .הפתיחה ליריבזכות הו

  השעיה 20.3.2

חבר קבוצה הנענש ע"י השעיה לא יוכל לשחק ביתרת המערכה וחייב להישאר  20.3.2.1
  ללא כל תוצאות לוואי אחרות. על ספסל קבוצתו,יושב 

על מאמ% מושעה מאבד את זכותו להתערב באותה המערכה וחייב להישאר יושב 
  .ספסל קבוצתו

חבר קבוצה בפע� הראשונה נענשת ע"י השעיה ללא כל התנהגות מעליבה של  20.3.2.2
  תוצאות לוואי אחרות.

התנהגות חצופה בפע� השנייה באותו המשחק ע"י אותו חבר קבוצה נענשת ע"י  20.3.2.3
  השעיה ללא כל תוצאות לוואי אחרות.

  הרחקה 20.3.3

ליתרת המשחק ללא כל  המגרשחבר קבוצה הנענש ע"י הרחקה חייב לעזוב את  20.3.3.1
  ות.תוצאות לוואי אחר

תקיפה פיזית או אלימות מאיימת או מרומזת בפע� הראשונה נענשת ע"י הרחקה  20.3.3.2
  ללא כל תוצאות לוואי אחרות.

התנהגות מעליבה בפע� השנייה באותו המשחק ע"י אותו חבר קבוצה נענשת ע"י  20.3.3.3
  הרחקה ללא כל תוצאות לוואי אחרות.

בוצה נענשת ע"י התנהגות חצופה בפע� השלישית באותו המשחק ע"י אותו חבר ק 20.3.3.4
  הרחקה ללא כל תוצאות לוואי אחרות.

  הטלת העונשי� על התנהגות בלתי הולמת 20.4

כל העונשי� על התנהגות בלתי הולמת הינ� אישיי�, נשארי� בתוק� לכל המשחק  20.4.1
  ונרשמי� בגיליו% השיפוט.

חזרה על התנהגות בלתי הולמת מצד אותו חבר קבוצה באותו המשחק מוענשת  20.4.2
  ית (חבר הקבוצה מקבל עונש חמור יותר עבור כל עבירה נוספת).בהחמרה הדרגת

השעיה או הרחקה הנובעת מהתנהגות מעליבה או התנהגות אלימה אינה מותנית  20.4.3
  בעונש קוד�.

  התנהגות בלתי הולמת לפני ובי� מערכות 20.5

כל התנהגות בלתי הולמת המתרחשת לפני או בי% מערכות מוענשת בהתא� לחוק 
  מתייחסי� למערכה הבאה.והעונשי�  21.3

  כרטיסי ענישה 20.6

  התראה: אזהרה מילולית או סימ% ידיי�, ללא כרטיס

  נזיפה: כרטיס צהוב
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  השעיה: כרטיס אדו�

  הרחקה: שני הכרטיסי� (צהוב ואדו�) ביד אחת
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  חלק שני

–  
אחריות�  ,השופטי�
  רשמיי� �וסימני
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  השופטי� . ' ח פרק
  

  צוות השופטי� ונהלי� 21

  הרכב 21.1

 י� לכל משחק מורכב מבעלי התפקידי� הבאי�:צוות השופט

  השופט הראשי −

  (נתו% לשיקול  הרכז המקצועי) השופט העוזר −

  הרש� −

  (נתו% לשיקול הרכז המקצועי) ארבעה (שני) שופטי קו −

  נהלי� 21.2

  רק השופט הראשי והשופט העוזר רשאי� לשרוק במש* המשחק: 21.2.1

  ל* המשחק;השופט הראשי נות% את הסימ% לפתיחה המתחילה את מה 21.2.1.1

השופט הראשי והשופט העוזר מסמני� את הסיו� של מהל* המשחק, בתנאי שה�  21.2.1.2
  בטוחי� כי בוצעה עבירה וכי ה� זיהו את מהותה.

ה� יכולי� לשרוק כאשר הכדור מחו+ למשחק כדי לסמ% שה� מאשרי� בקשה של  21.2.2
  קבוצה או דוחי� אותה.

המשחק, עליה� מיד לאחר שריקת השופט המסמנת את השלמתו של מהל*  21.2.3
  להצביע באמצעות סימני הידיי� הרשמיי�:

  א� העבירה נשרקת ע"י השופט הראשי, עליו לסמ%: 21.2.3.1

  את הקבוצה שתבצע את הפתיחה הבאה,  )א

  את מהות העבירה,  )ב

  על השופט העוזר לעקוב אחרי סימני הידיי� של השופט הראשי ע"י חזרה עליה�.

  סמ%:א� העבירה נשרקת ע"י השופט העוזר, עליו ל 21.2.3.2

  את מהות העבירה,   )א

את הקבוצה שתבצע את הפתיחה הבאה, תו* כדי חזרה על הסימו% של   )ב
  השופט הראשי.

במקרה זה, השופט הראשי אינו מסמ% לא את מהות העבירה, אלא רק את 
  הקבוצה שתבצע את הפתיחה הבאה.

"ליברו", .ה ניתאו ע"י שחק תאחורי ניתבמקרה של עבירת התקפה ע"י שחק 21.2.3.3
  הראשי מסמ% את מהות העבירה ואת הקבוצה שתבצע את הפתיחה הבאה. השופט

  במקרה של עבירה דו צדדית, על שני השופטי� לסמ%: 21.2.3.4
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  את מהות העבירה,  )א

  (במידת הצור*), ותגוהש ותאת השחקני  )ב

  את הקבוצה שתבצע את הפתיחה הבאה כפי שיורה השופט הראשי.  )ג

  השופט הראשי 22

  מיקו� 22.1

פקידיו כשהוא עומד על דוכ% שיפוט המוצב באחד השופט הראשי מבצע את ת
  ס"מ מעל לרשת. 50מקצות הרשת. עיניו צריכות להיות בער* 

  סמכות 22.2

השופט הראשי מנהל את המשחק מתחילתו ועד סופו. בידיו המרות לגבי כל חברי  22.2.1
  צוות השופטי� וחברי הקבוצות.

לבטל את  במהל* המשחק החלטותיו של השופט הראשי ה% סופיות. בסמכותו
  החלטותיה� של חברי צוות השופטי� האחרי� א� הוא נוכח שה% שגויות.

השופט הראשי רשאי אפילו להחלי� חבר בצוות השופטי� שאינו מבצע את 
  תפקידו כהלכה.

השופט הראשי מוסמ* להכריע בכל הנושאי� הקשורי� למשחק, כולל כאלה שלא  22.2.2
  נכללו בחוקי המשחק.

  ל ויכוח לגבי החלטותיו.השופט הראשי לא ירשה כ 22.2.3

על  הסבריחד ע� זאת, על פי בקשת ראש הקבוצה בפועל, על השופט הראשי לתת 
  יישו� או פירוש של החוקי� עליה� הוא ביסס את החלטתו.

 תאת ההסבר של השופט הראשי ובוחר תמקבל הא� ראש הקבוצה בפועל אינ
את הזכות  הלעצמ תא שומרילהודיע מיד כי ה הלערער על החלטה כזאת, עלי

להגיש ולרשו� ערעור זה בסיו� המשחק. על השופט הראשי לאפשר זכות זאת של 
 ראש הקבוצה בפועל.

השופט הראשי אחראי לקבוע לפני המשחק ובמהלכו הא� המשטח של שדה  22.2.4
  המשחק, הציוד והתנאי� מתאימי� לדרישות המשחק.

  אחריות 22.3

  לפני המשחק, השופט הראשי: 22.3.1

  המשטח של שדה המשחק, של הכדורי� ושל הציוד האחר, בודק את המצב של 22.3.1.1

  מבצע את ההגרלה בנוכחות ראשי הקבוצות, 22.3.1.2

  מפקח על חימו� הקבוצות. 22.3.1.3

  בזמ% המשחק, השופט הראשי מוסמ*: 22.3.2

  להתרות בקבוצות, 22.3.2.1

  להעניש על התנהגות בלתי הולמת ועל עיכובי�, 22.3.2.2
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  להחליט לגבי: 22.3.2.3

הקבוצה  ותשל שחקניועבירות מיקו�  תהפותח ניתעבירות של השחק  )א
  הפותחת,

  עבירות של המשחק בכדור,  )ב

  עבירות שמעל לרשת ובחלקה העליו%,  )ג

  ,ותהאחורי ותשחקניושל ה” ליברו”.ה ניתעבירות בפעולת התקפה של שחק  )ד

  מעבר הכדור במלואו דר* התחו� התחתו% שמתחת לרשת,  )ה

 ניתאו ניסיו% לחסימה של שחק ותאחורי ותחסימה שהושלמה ע"י שחקני  )ו

  ”.ליברו”- ה

  בסיו� המשחק, הוא בודק את גיליו% השיפוט וחות� עליו. 22.3.3

  השופט העוזר 23

  מיקו� 23.1

השופט העוזר מבצע את תפקידיו תו* כדי עמידה מחו+ למגרש ליד העמוד, מול 
  השופט הראשי וע� הפני� אליו.

  סמכות 23.2

  .השופט העוזר הוא עוזרו של השופט הראשי, א* יש לו ג� תחומי אחריות משלו 23.2.1

במקרה והשופט הראשי אינו מסוגל להמשי* בתפקידו, השופט העוזר יכול למלא 
  את מקומו.

השופט העוזר יכול ג�, מבלי לשרוק, לסמ% עבירות שמחו+ לתחו� אחריותו, א*  23.2.2
  מבלי לעמוד על דעתו כלפי השופט הראשי.

  .ופט העוזר מפקח על עבודת הרש�הש 23.2.3

על ספסל קבוצת� ומדווח לשופט הראשי השופט העוזר משגיח על חברי הקבוצה ש 23.2.4
  על התנהגות בלתי הולמת שלה�.

  השופט העוזר מאשר את ההפסקות, מפקח על משכ% ודוחה בקשות בלתי חוקיות. 23.2.5

שנוצלו ע"י כל  ניתהשופט העוזר מפקח על מספר פסקי הזמ% והחלפות השחק 23.2.6
  קבוצה.

חריגה או  נית, השופט העוזר מאשר החלפת שחקניתבמקרה של פציעת שחק 23.2.7
  דקות להתאוששות. 3מעניק 

  אחריות 23.3

בתחילתה של כל מערכה, בהחלפת החלקות במערכה המכרעת ובכל עת שיידרש,  23.3.1
במגרש באותו רגע תוא� את הרשו�  ותהוא בודק א� המיקו� של השחקני

  בטופסי המער*.

  בזמ% המשחק, השופט העוזר מחליט, שורק ומסמ%: 23.3.2
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  תחת לרשת,מ הולתחומ החדירה לחלקת היריב 23.3.2.1

  הפתיחה, זריקתעבירות מיקו� של הקבוצה המקבלת את  23.3.2.2

  ברשת, ניתנגיעה פסולה של שחק 23.3.2.3

 ;”ליברו- ה ניתשחקאו ניסיו% לחסימה של  תאחורי ניתחסימה שהושלמה ע"י שחק 23.3.2.4

  ;”"ליברו-ה ניתאו שחק ותאחורי ותשחקני של התקפה או עבירות

  נגיעת הכדור בחפ+ זר; 23.3.2.5

שר השופט הראשי נמצא במצב שאינו מאפשר לו לראות נגיעת הכדור ברצפה כא 23.3.2.6
  את הנגיעה;

הכדור העובר את המישור האנכי של הרשת אל חלקת היריב, לחלוטי% או חלקית  23.3.2.7
  מחו+ לתחו� המעבר או נוגע באנטנה בצד המגרש הקרוב אליו.

  בסיו� המשחק, הוא חות� על גיליו% השיפוט. 23.3.3

  הרש� 24

  מיקו� 24.1

תו* כדי ישיבה ליד שולח% הרש� ממול וע� פניו אל הרש� מבצע את תפקידיו 
  השופט הראשי.

  אחריות 24.2

הוא מנהל את גיליו% השיפוט בהתא� לחוקה, תו* כדי שיתו� פעולה ע� השופט 
  העוזר.

הוא משתמש בזמז� או במכשיר רועש אחר על מנת להודיע על הפרות כללי� או 
  לתת סימני� לשופטי� על בסיס תחומי אחריותו.

  ני המשחק ולפני כל מערכה, הרש�:לפ 24.2.1

של ראשי הקבוצות  �רוש� את נתוני המשחק והקבוצות ומקבל את חתימותיה 24.2.1.1
  ושל המאמני�;

  רוש� את המער* הפותח של כל קבוצה מתו* טופסי המער*; 24.2.1.2

א� הוא לא מצליח לקבל את טופסי המער* בזמ%, הוא מודיע על כ* מיד לשופט 
  העוזר.

  בזמ% המשחק, הרש�: 24.2.2

  רוש� את הנקודות שהושגו; 24.2.2.1

של כל קבוצה ומסמ% לשופטי� על כל טעות מיד אחרי  ותבודק את סדר הפותח 24.2.2.2
  הפתיחה; זריקת

  ;ניתרוש� את פסקי הזמ% והחלפות השחק 24.2.2.3

  מודיע לשופטי� על בקשה בלתי חוקית להפסקה; 24.2.2.4
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  ;מודיע לשופטי� על סיו� המערכות 24.2.2.5

  רוש� את כל העונשי� והבקשות הבלתי חוקיות; 24.2.2.6

של השופט העוזר, כגו% החלפות רוש� את כל האירועי� האחרי� על פי הוראותיו  24.2.2.7
  חריגות, זמ% להתאוששות הפסקות ממושכות, הפרעות חיצוניות, וכד'. ניתשחק

  בי% מערכות פסקותמפקח על הה 24.2.2.8

  בסיו� המשחק, הרש�: 24.2.3

  רוש� את התוצאה הסופית; 24.2.3.1

כותב או מאפשר לראש  במקרה של ערעור, לאחר אישורו של השופט הראשי, 24.2.3.2
את הפרטי� הקשורי� הקבוצה/ראש הקבוצה בפועל לכתוב על גיליו% השיפוט 

  ;תא מערערילאירוע עליו ה

לאחר שחת� בעצמו על גיליו% השיפוט, מקבל את חתימותיה� של ראשי הקבוצות  24.2.3.3
  ואחר כ* של השופטי�.

  שופטי הקו 25

  מיקו� 25.1

ינות המגרש הקרובות לימינו של כל א� משתפי� רק שני שופטי קו, ה� עומדי� בפ
  מטרי� מהפינה. 2עד  1שופט, באלכסו% במרחק של 

  כל אחד מה� מפקח ג� על קו הרוחב וג� על קו האור* הקרובי� אליו.

  אחריות 25.2

ס"מ), על  x 40 40שופטי הקו מבצעי� את תפקידיה� בהשתמש� בדגלי� (במידות  25.2.1
  מנת לסמ%:

כאשר הכדור נופל על הרצפה בקרבת הקו "חו+" בכל פע� . כדורי "פני�" ו 25.2.1.1
  (הקווי�) שבפיקוח�,

  כדור הנוגע באנטנה, כדור פתיחה העובר את הרשת מחו+ לתחו� המעבר וכו', 25.2.1.2

זריקת בעת  המחו+ לחלקת כת) הדורתהפותח נית(פרט לשחק ניתכל שחק 25.2.1.3
  הפתיחה,

  הפותח, ניתעבירות רגל של השחק 25.2.1.4

  ו צרי* לחזור על סימונו.על פי בקשתו של השופט הראשי, שופט ק 25.2.2

  סימני� רשמיי� 26

  סימני הידיי� של השופטי� 26.1

השופטי� צריכי� לסמ% באמצעות סימני הידיי� הרשמיי� את הסיבה לשריקת� 
(על מהותה של העבירה המסומנת או על מטרתה של ההפסקה המאושרת). יש 

מה לצד להציג את הסימ% לרגע וא� הסימ% נעשה ביד אחת, יש לבצעו ביד המתאי
  של הקבוצה שביצעה את העבירה או הגישה את הבקשה.
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  סימני הדגל של שופטי הקו 26.2

שופטי הקו צריכי� לסמ%, באמצעות סימני הדגל הרשמיי�, על מהותה של 
  העבירה המסומנת ולהציג את הסימ% לרגע.
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  חלק שלישי

–  
  ציורי�
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  42     2013  אוגוסט מהדורה – חוקי הכדורשת הרשמיים

  משחקהשדה  – 1ציור 

  



 מאמאנט ליגת האימהות בכדורשת

 

  43     2013  אוגוסט מהדורה – חוקי הכדורשת הרשמיים

  המגרש – 2ציור 

  



 מאמאנט ליגת האימהות בכדורשת

 

  44     2013  אוגוסט מהדורה – חוקי הכדורשת הרשמיים

  , האנטנות ותחו� המעברהרשת – 3ציור 

  



 מאמאנט ליגת האימהות בכדורשת

 

  45     2013  אוגוסט מהדורה – חוקי הכדורשת הרשמיים

 סימני הידיי� הרשמיי� של השופטי� – 4יור צ

  אישור לפתיחה

  

  הניע את היד לסימו% של כיוו% הפתיחה

  הקבוצה הבאה שתפתח

  

  לפתוחהושט את הזרוע לכיוו% הקבוצה אשר עומדת 

  החלפת חלקות

  

  סובב אות% סביב הגו�ואחת קדימה ואחת אחורה  –הר� את האמות 

  פסק זמ�

  

ה המוחזקת בצורה יהנח כ� יד אחת מעל לאצבעות של היד השני

  ) ואז סמ% את הקבוצה המבקשתTאנכית (בצורת 

  ניתהחלפת שחק.1
   צעדי�  :עבירת .2

הנחתה, ביצוע צעד ואי ביצוע מסירה טר� סיו� בזמ� צעדי הרצה ל
  הצעד, הליכה רגילה ע� הכדור.

  
  תנועות סיבוביות של האמות, האחת מסביב לשנייה



 מאמאנט ליגת האימהות בכדורשת

 

  46     2013  אוגוסט מהדורה – חוקי הכדורשת הרשמיים

   

  על התנהגות בלתי הולמת נזיפה

  

  עבור התראה צהובהצג כרטיס 

  השעיה

  

  עבור השעיה אדו�הצג כרטיס 

  הרחקה

  

  כרטיסי� יחד עבור הרחקההצג את שני ה

  סיו� מערכה (או משחק)

  

  הצלב את האמות לפני החזה בידיי� פתוחות

  ;עיכוב בביצוע הפתיחה
  כדור מוחזק יותר משנייה אחת

  

  לעיכוב פתיחה; הר� שמונה אצבעות פתוחות
  הר� אצבע אחת להחזקת כדור מעל לשנייה אחת



 מאמאנט ליגת האימהות בכדורשת

 

  47     2013  אוגוסט מהדורה – חוקי הכדורשת הרשמיים

   

   עבירת מיקו� או עבירת רוטציה

  

  סמ% תנועה סיבובית ע� האצבע

  כדור "פני�"

  

  הושט את הזרוע והאצבעות כלפי הרצפה

  כדור "חו�"

  

  הר� את האמות אנכית, ידיי� פתוחות, כפות הידיי� כלפי הגו�

  כדור מוחזק יותר משנייה אחת 

  

  הר� אצבע אחת להחזקת כדור מעל לשנייה אחת

  

  

  

   



 מאמאנט ליגת האימהות בכדורשת

 

  48     2013  אוגוסט מהדורה – חוקי הכדורשת הרשמיים

  לא חוקיות עוקבות נגיעות

  

  

  הר� שתי אצבעות פתוחות

  

  

  

  ארבע נגיעות

  

  הר� ארבע אצבעות פתוחות

  ;ברשת ניתנגיעה של שחק
  דר. תחו� המעבר הכדור פתיחה שאינו עובר אל היריב

  
  סמ% את הצד המתאי� של הרשת

  מעבר לרשת החדירה לחלל היריב

  

  שת, כ� היד כלפי מטההנח יד מעל לר

  של שחקנית קו אחורי התקפה תעביר

  

  בצע תנועה ע� האמה מלמעלה כלפי מטה, כ� היד פתוחה



 מאמאנט ליגת האימהות בכדורשת

 

  49     2013  אוגוסט מהדורה – חוקי הכדורשת הרשמיים

  ה;חדירה לחלקת היריב
  ;הכדור העובר דר. התחו� התחתו�

השחקנית הפותחת דורכת על ק� הרוחב או שחקנית 
  יוצאת מחלקתה בעת זריקת הפתיחה

  
  ו המתאי�או על הק סמ% על קו האמצע

   

  עבירה דו צדדית או כדור חוזר

  

  הר� את שני האגודלי� אנכית

  "חו�")"(לפני יציאתו ל נגיעה בכדור

  

  יה המוחזקת אנכיתישפש� ע� כ� יד אחת את האצבעות של היד השנ

  התראת עיכוב / נזיפת עיכוב

 

ת פתוחה ומופנית ה המוחזקיכסה את פרק כ� יד אחת ע� היד השני
אלי* (התראה) או סמ% את פרק כ� יד אחת ע� הכרטיס הצהוב 

  (נזיפה)

  



 מאמאנט ליגת האימהות בכדורשת

 

  50     2013  אוגוסט מהדורה – חוקי הכדורשת הרשמיים

  סימני הדגל הרשמיי� של שופטי הקו – 5ציור 

  כדור "פני�"

  

  סמ% ע� הדגל כלפי מטה

  כדור "חו�"

  

  הר� את הדגל אנכית

  נגיעה בכדור

  

  ופשיתהר� את הדגל ושפש� את קצהו העליו% בעזרת כ� היד הח

עבירה ע"י הרגל נגע בגו1 זר או או  לא עבר בתחו� המעברכדור 
  הפתיחה זריקתבעת  ניתשל שחק

  

  נפנ� בדגל מעל הראש וסמ% על האנטנה או על הקו המתאי�

  חוסר אפשרות לשפוט

  

  הר� את הזרועות ואת הידיי� והצלב אות% לפני החזה

  


